
 

 

 
 

 
 

G I.5. GRILA  DE ANALIZĂ  A CONFORMITATII  PROIECTULUI  TEHNIC AFERENT FIECARUI 
PROIECT (PT)1 

 
 
Nr. 
crt. 

1. Criterii DA NU NA Obs 

I Criterii generale privind conţinutul PT     
1. Proiectul cuprinde părţi scrise şi părţi desenate?     
2. Există memoriu general (Informatii generale privind proiectul) 

care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează 
investiţia? 

    

3. Există memorii tehnice pentru specialităţi (arhitectură, 
rezistenţă, instalaţii interioare, reţele edilitare, tehnologie – 
după caz), prezentate separat? 

    

4. Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate?     
5. Există liste cu cantităţi de lucrări pentru fiecare specialitate?     
6. Există centralizator de cheltuieli pe obiectiv  de investiţie? 

(formular F1) 
    

7. Există centralizator de cheltuieli  pe categorii de lucrări, pe 
obiecte? (formular F2)  

    

8. Există listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări? 
(formularul F3)  

    

9. Există listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente 
tehnologice, inclusiv dotări? (formularul F4)  

    

10. Există fisele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice? 
(formularul F5)  

    

11. Există listele cu cantităţile de lucrări pentru construcţii 
provizorii - organizare de şantier? (formularul F3)  

    

12. Graficul general de realizare a lucrării este inclus în 
documentaţie? (formularul F6) 

    

13. Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel 
prezentat în cadrul Cererii de Finanţare (se va avea în vedere 
termenul limită de implementare a proiectului care nu poate 
depăşi termenul prevăzut în documentele de programare)? 

    

14. Sunt ataşate referatele de verificare tehnica a PT?     
15. Există expertiză tehnică sau avizul proiectantului iniţial?      
16. Expertiza tehnica a cladirii, din care sa rezulte ca nu sunt 

necesare lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează 
executarea proiectului 

    

17. Există planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate 
specialităţile, conform listei prezentate în referatele 
verificatorilor pe specialitati? 

    

18. Există planşe de arhitectura pentru fiecare obiect, inclusiv cote, 
dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele 
conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe 
specialitati?  

    

19. Există planşe de instalaţii explicitate pentru fiecare obiect 
conform listei prezentate în referatele verificatorilor pe 
specialitati? 

    

20. Există planşe cu utilajele si echipamentele tehnologice conform 
listei prezentate în referatele verificatorilor pe specialitati?  

    

21. Există planşe cu dotări conform listei prezentate în referatele     

                                                 
1
 Conform Ordin MLPTL nr. 276/2009 care reglementează conţinutul-cadru al proiectului tehnic. 
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verificatorilor pe specialitati?  
22. Sunt anexate avize, acorduri, aprobări, certificatul de urbanism, 

agremente tehnice - după caz? 
    

II Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT     
1 Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul 

proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data 
elaborării proiectului? 

    

2 Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal 
al proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe 
specialităţi? 

    

3 Exista o corespondenta intre obiectele de investiţie din cadrul PT 
si cele din DALI (a fost luat în calcul scenariul recomandat de 
către elaboratorul documentaţiei de avizare)? 

    

4 In cazul modificărilor de soluţie tehnică între DALI şi PT, există 
avizul ISC si aprobarea beneficiarului pentru modificări? 

    

5 PT este verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi 
cf. ”Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor - H.G. 
925/1995; M.O. 286/1995”? Există ştampila şi semnătura 
verificatorului de proiect pe fiecare pagină, în secţiunile din 
proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde acest lucru este 
obligatoriu prin lege? 

    

6 Proiectul de organizare de şantier cuprinde descrierea sumară, 
devieri de reţele, cai de acces provizorii, alimentare cu apa, 
energie electrica, termica, telecomunicaţii? 

    

7 Caietele de sarcini conţin breviare de calcul pentru 
dimensionarea elementelor de construcţie şi a instalaţiilor? 

    

8 Caietele de sarcini descriu lucrările şi materialele prevăzute în 
cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte? 

    

9 Caietele de sarcini conţin instrucţiuni de execuţie, montaj, 
specificaţii tehnice referitoare la folosirea materialelor, 
utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor, 
normativelor si a prescripţiilor tehnice ce trebuiesc respectate? 

    

10 Devizele pe obiect sunt realizate pe baza antemasuratorii 
conform Indicatoarelor de norme de deviz/ articole comasate cu 
descrierea lucrărilor? 

    

11 Valoarea totală a investiţiei din PT nu diferă de cea previzionată 
în cadrul  DALI2? 

    

12 Există rapoartele verificatorilor tehnici de proiect pentru fiecare 
secţiune pentru care verificarea este obligatorie conform legii?  

    

13 Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format 
şi conţinut conform standardelor3 şi includ semnăturile 
proiectanţilor? 

    

14 Planşele de specialităţi sunt  corelate cu memoriile tehnice 
pentru specialităţi? 

    

15 Sunt obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de la 
proprietarii / operatorii lor, dacă este cazul? 

    

 

                                                 
2 În cazul diferenţelor intre documentaţiile tehnico-economice ale DALI si PT, se va asigura 
actualizarea DALI, precum şi aprobarea Consiliului Judeţean/ Consiliului Local/ organismului abilitat 
al solicitantului privind documentaţia tehnico-economică actualizată. 
3 Se pot accepta planşe cu cartuş diferit, dar cu respectarea conţinutului standard şi existenţa 
semnăturilor. 
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Nota: Formularele F1 - F6 se regăsesc in Ordinul 276/2009 publicat in M. Of. Nr. 314/2009 
 
 
 
Sumar Explicaţii / Comentarii / Recomandări : 
 
In cazul in care 1 proiect nu este conform si eligibil, se vor mentiona in clar . 
 
 
Concluzie:   
Proiectului tehnic pentru blocul de locuinţe sau scara de bloc respectă legislaţia în 
vigoare şi este conform.  
 
 DA    �   NU   � 
             
 
Prenume NUME expert tehnic independent:              
Funcţie:          
Semnătura:      ________________________ 
Data:               
 


